Започнах да се приближавам към Господ, когато бях на
двадесет и осем години. Бях омъжена и имах две дъщери.
Щом навърши четири години, по-голямата започна да
заеква. Опитах се да намеря изход, като я заведох на психотерапевт. Той отказа да ни помогне, тъй като според него
детето било още твърде малко. Но съседката ми разказа
за една целителка, която излекувала сина й от енуреза и
лекува още много други болести.
След три посещения при нея стана чудо дъщеря ми
съвсем спря да заеква и изглеждаше по-весела. И цялото
лечение с восък и яйце ни излезе много евтино три рубли. Тогава бях безкрайно учудена, че такава стара, неграмотна жена лекува нещо, с което не могат да се справят
лекарите. Разбирах, че нейното лечение не се състои в чудодейната сила на восъка и яйцето. Помагаше й някаква
сила, за която дотогава не знаех, но предположих, че е
свръхествествена и добра.
Не знаех, че дяволът може да се явява в образа на ангел на светлината, да прави чудеса, но цената, изисквана за
това, е човешката душа, която отива в ада, ако човекът не
се покае, а последствията в неговия живот са болести,
травми при децата и другите членове на семейството, караници и разводи, поява в апартамента на зъл дух
полтъргайст, - който навява страх у всички чрез движение

на силуети, сенки в тъмнината, скърцане, изключване и изгърмяване на електрически прибори, преместване на
предмети Всичко това е вследствие от прибягването към
услугите на целители, ясновидци, гледачки.
Разбира се, след като се обърнахме към тази жена, аз
също усетих влиянието на злите сили върху моето семейство. Изпитвах умора, раздразнителност, а същото ставаше
и с моя съпруг.
След като по телевизията започнаха сеансите на Кашпировски, в Украйна пуснаха обяви за курс по екстрасенсорика. Подобна обява имаше и за Днепропетровск.
Тогава живеех на половин час път от Днепропетровск и
реших да се отзова на поканата. Вълнуваше ме въпросът,
как мога да бъда защитена от влиянието на зли сили, как
може Бог да ме предпази. След като провериха способностите ми и установиха, че имам силно биополе, реших да
се запиша на курса. Един лекар, който беше завършил курсове за екстрасенси в Киев, ме попита:
- А за какво ви е нужно това? Нали не сте медицинско
лице? Сигурно ви е жал за алкохолиците и наркоманите?
Потвърдих, че е така.
- Виждам, че сте нещо като жертвено агне. Искате да
помогнете на всички. Ами тогава направете това, което сънувате тази нощ - посъветва ме той.

А сънувах, че започвам курса. Приеха ме и след като го
завърших, се заех да практикувам вкъщи. При лечението използвах методи, с които се бяхме занимавали на курса или за
които научавах от книгите и от опита на другите лечители.
Потърси ме съседка с молба да й помогна да се избави от
нежелана бременност и без да се опасявам, че това е грях,
реших да опитам. От книгите знаех, че с безконтактен масаж
може да се прекъсне бременност. На следващия ден жената
радостно потвърди успеха на този метод. Тогава го приложих
и на други жени, които се обърнаха към мен. Но в разгара на
тази практика Бог, Който наблюдаваше моите беззакония, ме
спря. Ограбиха ме в трамвая. Разбрах, че не беше случайно,
а трябваше да послужи като предупреждение да спра заниманията си. И тъй като по онова време вярвах по свой начин в
Бога (наричах го Висш Разум), престанах да правя такива
аборти. Хората ме молеха да им помогна, но аз категорично
отказвах. Продължих обаче да се занимавам с лечителска
дейност, защото се чувствах избрана. На курса ни казваха, че
човек е слаб в своите болести, проблеми и не може да бъде
чут от Бога, а ние сме посредници между Бога и хората и
трябва да ги водим към Него - това е нашата мисия. Каква заблуда! Приятно ми беше да си мисля, че пред Бога съм отговорна за това и се стараех добросъвестно да Му служа, като
откликвах на молбите да помагам на различни хора. Усъвършенствах се, като четях методическа литература за лечители,
черпех опит от колегите и от една възрастна лечителка. Но
чувствах, че това не ми е достатъчно и исках да стана ясновидка. Дяволът винаги е готов да се притече на помощ на
своя служител (все още не разбирах, че служа не на Бога, а
на дявола). Казаха ни, че в Днепропетровск в Дома на културата ще провежда сеанси известният екстрасенс Евгений Дубицки. За него бях чела преди във в. “Труд”.
По това време имах много въпроси и отидох на среща с
него. Преди сеансите той се държеше толкова достъпно и
обикновено, разговаряше поотделно с хората, които идваха
при него. Отидох и аз и го попитах:
- Защо, след като съм народен лечител, не усещам върху
себе си Божията защита? Защо аз и децата ми сме изложени
на влиянието на магии?
Той ме посъветва да посещавам неговите сеанси. Тогава
бях бременна и се поинтересувах дали това няма да ми се отрази зле. Той ми отговори:
- Напротив, по-добре е, че детето още не се е родило, за
да може да бъде предпазено от магиите още сега.
Приех поканата му и отидох на неговите масови сеанси
пет пъти. Преди всеки от тях екстрасенсът разказваше за
чудесните действия на своя двойник, когото хората викат по
схемата, поместена във в. “Труд”, и как този двойник е помагал в изцелението на нелечими болести или в кризисни
моменти от техния живот: например на човек, забравил да изключи газта или ютията. Оказа се, че този двойник решава
всичко по свръхестествен начин, като върши различни неща
по молба на хората, които го викат.
Сега разбирам, че това е бил зъл дух, но тогава не четях
Библията и си мислех, че е Божий посланик при хората във
вид на ангел. Аз реших да извикам този невидим двойник вкъщи и да се обърна към него с моята молба.

Вечерта, преди да заспя, се обърнах по схемата към
двойника, който незабавно се появи. Пред мен стоеше човешки силует, който придобиваше ту форма на движеща се сребриста мъгла, ту образа на Евгений Дубицки, ту ставаше невидим, но аз усещах присъствието му, чувствах как се огъна краят на дивана, върху който лежах. Когато се обърнах към него
с молба: “Искам да бъда ясновидка”, той телепатично ми отговори: “Всичко с времето си. Не може всичко наведнъж. Ще
виждаш.” И изчезна.
Мина време, родих син. Веднъж, като си лягах, затворих
очи и с учудване забелязах, че с мен става нещо невероятно.
Със затворени очи виждах “цветен филм”: улиците на града,
вървящи хора, сватбена кола, украсена с ленти, дървета, посадени край пътя. Гледах с интерес като на екран, но очите ми
бяха затворени и същевременно си мислех: “Какво става с
мен?” Макар че не беше трудно да се досетя, че се отварят
ясновидските ми способности. На следващия ден побързах
към колегата ми ясновидец, който потвърди това и ми даде да
разбера, че сега ми се дават нови възможности за диагностика и лекуване на хората. Но той не ми каза, че мога и да
предсказвам, т.е. да виждам бъдещето на всеки човек, който
се обърне към мен
Същия ден, когато дойде първият ми пациент, започнах на
практика да прилагам това и с интерес забелязах, че виждам
какво става в неговия организъм и разбирам причината за
неговата болест. Премахвах болестите със силата на мисълта
- всъщност мислено си представях, че отстранявам тумора,
като го наблюдавам и се убеждавам, че изчезва. Прилагах
мислено вълшебни изцеляващи балсами и раните от направената невидима операция се затваряха, а човекът усещаше
облекчение и болката отминаваше
Няма да рекламирам ефекта от моето лечение - всъщност
не моето, а дяволското. По този начин дяволът пренася физическата болест върху душата. Но ако човек искрено помоли
Бога да му прости за всички грехове и изповяда своите грехове на мерзостта (така ги нарича Бог, когато хората се обръщат към дявола чрез лечители и врачки), тогава Бог го освобождава от действието на магията и проклятието и по-нататък
го защитава като Свое дете от влиянието им. Тази защита почувствах върху себе си, след като се обърнах към Бога.
Но в същото време все повече се задълбочавах в своята
дейност, все повече се удивлявах на новите си способности лекувах заекване, енуреза, импотентност, и то изцелявах не
само у нас или в дома на пациента, а и от разстояние

Общо взето, чрез лечението си водех хората към окултна зависимост, привличах върху тях проклятие. За такива
целители, каквато бях аз, Бог ще каже: “Никога не съм ви
познавал; махнете се от Мен вие, които вършите беззакония.”
Жалко е, че хората в тежки изпитания търсят помощ
далеч не там, където трябва, а се обръщат към баячки, целители, ясновидци. Бог обаче казва: «Елате при Мен, всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя.»
Някога това беше обичайно и за моя живот. Окултната
ми дейност не остана без последствия - два развода, постоянно влияние на зли сили върху мен и децата. А онази
защита, която се надявах да получа от Бога, не притежавах,
въпреки че съм завършила курс по народно лечителство,
което се наричаше «Джезус» («Иисус»).
Ръководителката на курса смяташе, че отдавна съм водена от самия Бог, т.е., че изпълнявам Неговите съвети и
Той ми подсказва как да постъпвам правилно в различните ситуации. Тя беше професор медик. В началото й
вярвах, че постигам духовни висоти. Но на практика имах
притеснения в живота си, изпитвах хронична умора, здравето на децата ми беше лошо, моето лечение им помагаше
само до следващия ден. Забелязвах, че хората, като дойдат
веднъж, стават зависими и постоянно се нуждаят от моите
съвети по житейските въпроси, а пък и за болестите си идваха отново и отново
Всичко това ме накара да се запитам за истината. Потърсих отговор при православните свещеници. Всички
отвръщаха различно. Един от тях ми каза: “Не може така,
няма да се спасиш, ще отидеш в ада.” Друг заключи: “И
какво лошо има, като виждаш, че сърцето е отляво, а не на
гърба. Иди, помагай на хората! Аз не благославям всички,
но теб те благославям.” Трети свещеник ме посъветва повече да постя и да се моля и да продължавам да лекувам
хората. Аз обаче изведнъж разбрах, че моите действия не
са угодни на Бога, затова изгорих всичките си дипломи и
разрешителното да лекувам с биоенергия. Бог виждаше
търсенията ми и ми помогна, като ми прати моята приятелка, бивша знахарка, която по това време вече беше
вярваща, приела Иисус Христос за свой Спасител.

Отидох с нея на църква и там ми показаха места в Библията, където се говори за окултизма и магията. Разбрах, че
предупрежденията, записани в Божието Слово, са и за мен.
Прибрах се вкъщи и се покаях за греховете си моите занимания с окултизъм. След това се покаях в църквата, отрекох
се от Сатана, изброих всичките си окултни грехове пред пастира и дякона и помолих Бога за прошка. След това пасторът
се помоли за мен - Бог да чуе молитвата ми. И слава Богу, вече съм член на тази църква повече от осем години.
Радвам се на онзи мир, който само Бог дава, на дълго търсената защита и грижа за мен, голямата грешница, която
преди вървеше срещу Бога, а сега Му е толкова благодарна
за Неговата милост.
Това, което копнеех да открия на курса защита от злите
сили, - намерих в Иисус Христос. Мога да посоча много потвърждения, но ще дам само един пример. Веднъж срещнах
бивш колега по лечителство - ясновидец. Той ме попита дали
практикувам. Като разбра, че съм станала вярваща, ми каза:
- Аз също съм вярващ! Но не може пък съвсем да го удариш на фанатизъм! При мен е идвала дори жената на попа да разваля магия, която са му направили!
Като се похвали с успехите си в лечителството, той обеща
да ми звънне. И скоро се обади:
- Здравей, Сашо се обажда. Как се чувстваше вчера в пет
часа следобед?
- Добре - отговорих аз.
Тогава той ми се оплака, че по това време е искал да ме
“прегледа”, да прочете моята информация (ако говорим с термините на лечителите), но не е успял, станало му е лошо.
Обърнал се е с въпрос към космоса (това значи към дявола)
защо не може да ме прегледа. И получил отговор: “Тя е защитена от Църквата!” Тогава обясних на бившия си колега, че
църквата не е сграда, построена от хора, а събрание на вярващи, спасени и обединени в Христовото име. Те се молят
един за друг, за нуждите си, за болните Божията защита е
над тях, Бог им дава мир и покой на душите.
- А кои са тези хора? - попита той.
- Ами ако имаш такива способности, виж кой е бил вчера
на службата - отвърнах му.
Той помълча, след това каза:
- Всички имат положително биополе. Само една жена е с
отрицателно.
Разказах му, че жената, за която говори, има силна вяра и
благодарение на молитвите се изцели от тежко възпаление и
запушване на червата. След този разговор по телефона колегата ми няколко пъти дойде на богослуженията, но не за да
търси Бога, а с за да въздейства върху хората, което обаче не
успя да направи. Толкова силна защита имат вярващите, които изпълняват Божието Слово.
Накрая бих искала да се обърна към тези, които още се
заблуждават за екстрасенсориката, гадаенето, ясновидството
- все мерзостни грехове пред Бога. Тази окултна дейност ще
се отрази като проклятие не само върху вас, но и върху вашите деца. Искам да пожелая на хората, които още не са приели
Иисус Христос като свой Спасител, да Го потърсят, за да се
срещнат с Него и да се промени животът им. А Той винаги е
близо.

